Hoe slim wil je ondernemen?

Fiscaal

Benut u alle fiscale mogelijkheden?
Elke ondernemer betaalt belasting. Veel ondernemers zijn er op gebrand om vooral niet teveel belasting te betalen.
Met de expertise van onze fiscale specialisten bent u zeker van een gedegen advies en belastingaangifte. U hebt
hierdoor de zekerheid dat u alle fiscale mogelijkheden benut. Wij bieden u fiscaal advies in de breedst mogelijke zin,
zowel nationaal als internationaal.
Belastingaangifte

Estateplanning

Voor uw belastingaangifte staan we voor de uitdaging om voor

U wilt uw zakelijk en/of particulier vermogen overdragen?

u een correcte belastingaangifte te verzorgen en tegelijkertijd

Dat kan. Wij kijken naar fiscaal aantrekkelijke oplossingen.

de te betalen belasting te minimaliseren. We verzorgen de

Daar gaat meestal een strategie aan vooraf die we graag samen

volgende aangiften:

met u in kaart brengen. Vervolgens ondersteunen we u in de
zorg om de overdracht aan uw bedrijfsopvolger of uw partner/

U

Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen

U

Vennootschapsbelasting

U

Omzetbelasting (inclusief listing)

Toeslagen

U

Loonheffingen

Door de Belastingdienst worden verschillende soorten

U

Erfbelasting

toeslagen uitbetaald. Door uw wisselende inkomen als

U

Schenkbelasting

ondernemer bestaat het ene jaar wel recht op uitbetaling van

U

Dividendbelasting

de toeslag en het andere jaar juist niet. Bij het opstellen van de

kinderen fiscaalvriendelijk te laten verlopen.

aangifte beoordelen wij direct de verschillende toeslagen. Mocht
Bij het opstellen van de aangifte nemen we alle mogelijkheden

dit nodig zijn verzorgen wij de aanvraag, wijziging of stopzetting

voor optimalisering onder de loep. En mochten er vanuit de

van de betreffende toeslag.

Belastingdienst vragen zijn, dan kunt u de inspecteur met een
gerust hart naar ons verwijzen.

Elektronische aangifte
De Groof werkt vanaf 2012 met een eigen beveiligd platform

Belastingadvies

(klantportaal). In dit klantportaal zetten wij onder andere uw

De fiscale regelgeving in Nederland is complex. Daarom is het

aangiften klaar. Met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord

voor bedrijven en particulieren vaak moeilijk om alle wijzigingen

kunt u inloggen op dit platform en daar uw aangiften bekijken,

zelf bij te houden. Onze fiscale specialisten volgen de wet-

downloaden en controleren. Na uw goedkeuring verzenden wij

en regelgeving op de voet en bieden u de mogelijkheid om

de aangifte elektronisch naar de Belastingdienst.

snel in te spelen op veranderingen. Dat scheelt. Want enkele
eenvoudige adviezen kunnen al snel leiden tot aanzienlijke
belastingbesparingen.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over onze fiscale

Belastingadvisering is verder van belang bij de keuze van

dienstverlening? Neem dan contact met ons op.

de ondernemingsvorm. Een goede juridische bedrijfsvorm

We informeren u graag persoonlijk over het beste

voorkomt problemen. Daarnaast is bij wezenlijke verander-

pakket voor uw onderneming.

ingen in de bedrijfsvoering belastingadvies essentieel.
Met onze jarenlange ervaring bij het tot stand brengen van
samenwerkingsvormen en holdingstructuren maar ook bij
ontvlechtingen van ondernemingen kunnen wij u uitstekend
van dienst zijn.
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